شبیهسازی پاسخ سوسوزنهای غیرآلی به پرتو گاما با كد مونتكارلوی هیبريدی
FLUKA+PHOTRACK
مهدی ،فتحی1؛ نیما ،قلعه*،2؛ داریوش ،رضایی اوچبالغ
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-1دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشکده علوم ،گروه فیزیک
 -2دانشگاه دامغان ،دانشکده فیزیک

چكيده:
در اين مقاله با استفاده از كد مونتكارلو چندمنظوره  FLUKAميزان انرژي ذخيره شده توسط پرتوهاي گاما را در يک
سوسوزن غيرآلي نوعي محاسبه و سپس با توجه به ناكارآمدي بخش ترابرد نور كد  ،FLUKAاز كد تک منظوره ترابرد
نور  PHOTRACKبراي تعقيب نور و فرايندهاي اپتيكي استفاده شده است .نتيجه شبيهسازي همخواني قابلقبولي را با
نتايج تجربي نشان ميدهد.
كلمات كليدي :سوسوزن ،تابعپاسخ ،كد  ،FLUKAقدرتتفكيک ،كد
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PHOTRACK

مقدمه

آشكارسازهاي سوسوزن يكي از اساسيترين ابزارها در ميان آشكارسازهاي تابش براي مطالعات فيزيک
بهداشت ،استفادههاي صنعتي و اندازهگيريهاي زيستمحيطي هستند .بكارگيري اين سيستمها نيازمند اطالعات
مربوط به هندسه خاص چشمه-آشكارساز ،الكترونيک آشكارسازي و روش خاص تجزيهوتحليل قله است
] .[1سوسوزنهاي غيرآلي در ميان سوسوزنها بيشترين نور خروجي را دارند كه اين امر باعث قدرتتفكيک
انرژي (حاصل تقسيم پهنا به ميانگين انرژي) بهتر آنها ميشود .اين ويژگي باعث ميشود كه سوسوزنهاي
غيرآلي براي آشكارسازي پرتوهاي گاما ،الكترونهاي پرانرژي و پوزيترونها بسيار مناسب باشند .سوسوزن
غيرآلي يدورسديم داراي سامانه طيفسنجي نسبتاً ارزانقيمت بوده و برخالف آشكارساز نيمههادي ژرمانيوم
در دماي اتاق نيز قابل استفاده است .از اين آشكارساز در موارد استفاده متنوع و شرايط آبوهوايي نامطلوب
(مانند مطالعات چاهپيمايي و نظاير آن) استفاده شدهاست ] .[2سامانههاي آشكارسازي بر پايه اين آشكارساز به
علت عدد اتمي باالي يد ( )Z=35و چگالي مناسب بلور ( ،)5/76gr/cm5ضريب جذب بااليي براي آشكارسازي
ال متمايز نسبت به
پرتوهاي گاماي پرانرژي از خود نشان مي دهند و به همين علت يک قله فوتوالكتريک كام ً
پيوستار كامپتون دارند ] .[5اين آشكارساز به عنوان آشكارساز پايه در اكثر آزمايشگاههاي تابش يافت ميشود
در حاليكه ساير سوسوزنها براي كاربردهاي خاص استفاده ميشوند .براي مثال سوسوزنهاي پالستيكي به
خاطر پاسخ سريع آنها در اندازهگيريهاي زماني استفاده ميشوند كه مورد بكارگيري آنها به عنوان حفاظهاي
فعال در سامانههاي فرونشاني كامپتون ] [4و نيز مطالعات زمان پرواز ] [3تنها مثالهايي از اين كاربردهاي
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زمانگيري است .در اين مطالعه كد فلوكا بعلت ويژگي دنبال كردن ذره به صورت رويداد به رويداد براي ترابرد
پرتوهاي گاما و نهايتا انباشت انرژي گاماها مورد استفاده قرار گرفته است .بايد توجه داشت كه خروجيهايي
كه بصورت ميانگين انرژي براي كل ذرات گاما است به كد ترابرد ذرات و نور اجازه اتصال را نميدهد.
شبيهسازي ترابرد نور شامل همه توابع وابسته به طول موجي است كه بوسيله كد  PHOTRACKشناخته شدهاند
ميباشد [.]7
شبيهسازي كامل پاسخ سوسوزن به تابش گاما در سه فاز مجزا دسته بندي مي شود( :الف) شبيهسازي ترابرد
گاما بوسيله كد ( FLUKAب) شبيهسازي ترابرد نور با استفاده از كد مستقل ترابرد نور ( PHOTRACKج)
پيچش قدرتتفكيک گاوسي در طيف بدست آمده از فازهاي ( )1و ( )2ناشي از الكترونيک و .PMT
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شبيه سازی ترابرد نور با كد PHOTRACK

كد شبيهسازي ترابردِ نو ِر  PHOTRACKبر اساس قوانين اپتيک هندسي و الكترومغناطيس كالسيک كار كرده
و فرآيندهاي زير را با اعمال وابستگي به طول موج (شكل )1شبيهسازي ميكند )1( .توليد نقاط گسيل نور
كاتورهاي ( )2انتخاب جهت گسيل نور ( )5اعمال تضيف نور به شكل )) )4( I(x)=I0exp(-x/L(λشبيهسازي
انعكاس از ديوارههاي سوسوزن يا هدايت كنندهي نور ( )3ثبت فوتونهايي كه به  PMTوارد ميشوند [.]7
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شكل :1وابستگي به طول موج پارامترهاي اپتيكي ( )1منحني احتمال گسيل ) )2( NaI(Tlانعكاس رنگ ( )5ضريب شكست
ماده سوسوزن ) )4( NaI(Tlبهره كوانتومي فوتوكاتد
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كد مونتكارلوی FLUKA

در اين پژوهش ،شبيهسازي مونتكارلوي آشكارساز و جزئيات هندسه با استفاده از كد  FLUKAانجام شده
است ،FLUKA .يک كد مونتكارلو چندمنظوره براي شبيهسازي برهمكنشها و ترابرد حدود  76ذره متفاوت
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از هادرونها و يونهاي سنگين گرفته تا تابشهاي الكترومغناطيس با محدوده انرژي چند كيلوالكترونولت تا
گيگاالكترونولت و در همه اشكال فيزيكي ماده است ].[8-6
در اين كد كاربر بايد هندسه ،مواد ،موقعيت و انرژي چشمه را از طريق ابزارِِِي به نام كارت براي مسئله
تعيين كند .در اين مطالعه ،از سوسوزن ) NaI(Tlاستوانه اي " 2"×2كه در معرض چشمههاي گاماي سزيم-
 156قرار گرفته استفاده شدهاست .سلول سوسوزن به حجمکهاي مكعبي كوچک با ابعاد قابل مقايسه با مسافت
آزاد ميانگين تابش گاماي ثانويه ( )6/13 cmتقسيم شده است .انرژي ذخيره شده در هر سلول توسط كارت
 EVENBINبعد از هر واقعه و براي هر تاريخچه ذره محاسبه ميشود ] .[9اين كارت ،انرژي ذخيره شده را
در حجمکهاي مشخص درون سلول سوسوزن ثبت و انرژي ثبت شده در حجمکهاي مختلف سلول را براي
هر ذره ورودي و با ساختار رويدادبهرويداد ثبت ميكند.

شكل  :2شكل كارت  eventbinبراي آشكارساز سوسوزن يدورسديم با اندازه " 2"×2كه در آن بازهي  z ،y ،xو
تعداد حجمکبندي در هر راستا مشخص است.

خروجي اين كارت داراي فرمت مشخص بوده و انرژي گاماي اوليه را در لحظه برهمكنش در يک ناحيه از
آشكارساز و در حجمک مربوطه ثبت ميكند .حال آنكه براي شبيهسازي پاسخ آشكارساز ،شماره حجمک،x ،
 yو  zمركز حجمک و انرژي هر حجمک موردنياز است .بدين منظور ،پس از اتمام كار در فلوكا ،مقادير
خروجي ا ين كارت توسط يک برنامه فرترن پردازش شده و در انتها يک خروجي بهصورت شماره حجمک،
مختصات  y ،xو  zمركز آن و انرژي ذخيره شده در هر حجمک را بدست آورده و خروجي برنامه كه در
حقيقت طيف شبيهسازي مربوط به چشمه مورد نظر است ،رسم ميشود .شكل ،5ميزان انرژي ذخيره شده در
حجمکهاي از پيش تعيينشده را نشان ميدهند كه توسط كارت  userbinكد فلوكا بدست آمده است.
مقادير خروجي كارت  EVENTBINدر ضريب تبديل انرژي به نور ضرب مي شود كه اين خود ،تعداد
فوتونهاي مرئي كه بايد در هر سلول توليد شوند را تعيين مي كند .در گام بعدي ،شبيه سازي ترابرد نور بايد
انجام شود .به علت ناكارامديهاي زير ،از كد  PHOTRACKبهجاي كد  FLUKAبراي شبيه سازي ترابرد
نور استفاده شده است ]:[9
(الف) كد  FLUKAچشمه فوتون مرئي را نميتواند شبيهسازي كند (فوتونهاي مرئي را ترابرد مي كند) ،از
اينرو مقايسه نتايج آن با شبيهسازيهاي معتبري مثل (شولرمن و كالين) ممكن نيست.
(ب) كارت  OPT-PROPكد  ،FLUKAخواص اپتيكي سوسوزن (مثل ضريب شكست ،ضريب تضعيف،
انعكاس رنگ و  )...را به صورت مقادير ثابت در نظر ميگيرد در حاليكه همگي توابعي از طول موج نور
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سوسوزن هستند .در يک تقريب واقع گرايانهتر زيرروالهاي كد  FLUKAمانند  RFRNDX ، ABSCFFو
 DFFCFFمي توانند به ترتيب براي نشان دادن ضرايب شكست ،جذب (يا تضعيف نور) و انعكاس پخشي به
كار برده شوند ،ولي در بهترين حالت فقط سه طول موج مجزا و گسسته را ميتوانند در نظر بگيرند.
(ج) زيرروالهاي مفيدي مانند  FRGHNS ،RFLCTVو  QUEFFCكه مسئوليت انعكاس ،ناهمواري سطح و
بهرهي كوانتومي فوتوكاتد را برعهده دارند يا ناكاملند يا هنوز قابل اجرا نيستند.

شكل :5توزيع فضايي انرژي ذخيره شده فوتونهاي گسيلي از يک چشمه همسانگرد  Cs-156در مجاورت يک
سوسوزن ).NaI(Tl

با داشتن هندسه سوسوزن ،خواص اپتيكي (وابسته به طولموج) ،شمارهي سلول و تعداد فوتونهاي مرئي
كه در هر سلول بايد توليد شوند ( 1666فوتون مرئي در اين پژوهش) ،كد  PHOTRACKدرنهايت با شبيه
سازي كليه فرايندها ،وزن فوتونهاي مرئي رسيده به سطح فوتوكاتد را محاسبه ميكند .به اين ترتيب ميتوان
اصطالحاً يک جدول از وزنهاي فوتونهاي مرئي براي هر حجمک از سوسون در اختيار داشت .با استفاده از
جدول مذكور و عمل تبديل انرژي به نور  ،نور كل ترابرد شده به فوتوكاتد براي هر تابش گاما به صورت
انفرادي محاسبه ميشود .هنگامي كه همه فرآيندها براي تعداد زيادي از تابشهاي گاماي فرودي تكرار شد،
رسم فراواني فوتونهاي مرئي ،مانسته طيف ارتفاع پالس سوسوزن خواهد بود.
يک پهنشدگي اضافي نيز بايد برروي طيف شبيهسازي بدست آمده اعمال نمود كه در حقيقت قدرت-
تفكيک انرژي ( PMTكه مي تواند مربوط شود به ناهمگني سطح فوتوكاتد ،و نيز تكثير الكترون در زنجيره
داينودي) و الكترونيک مربوطه را شبيهسازي ميكند .اين قدرت تفكيک اضافي اساساً با پيچش يک تابعتوزيع-
گوسي (به صورت برنامهنويس به زبان فرترن و توسط برنامه  )gasdevدر توزيع خروجي
 PHOTRACKانجام ميشود.
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FLUKA +

شكل :4تابع پاسخ سوسوزن يدورسديم براي چشمه سزيم156-

شکککكل 4يک نمودار مقايسکککهاي اسکککت كه خروجي ( FLUKAدر سکککمت راسکککت) ،طيف مقايسکککهاي
 FLUKA+PHOTRACKبا طيف تجربي (در مركز) و طيف مقايسککهاي حاصککل از شککبيهسککازي با اعمال
پهنشکدگي اضافي با طيف تجربي (در سمت چپ) در آن ديده ميشود ،كه در آن افزايش پهن شدگي در اثر
ترابرد نور بکا كد ( )FLUKA + PHOTRACKدر قياس با كد  FLUKAبوضکککوي ديده مي شکککود .اگرچه
مقايسهها ،توافق خيلي خوبي را در اطراف لبهي كامپتون و ناحيه قلهي تمام انرژي نشان مي دهد ،اختالف در
دامنه هاي پايين در اثر مواد محصکککور كنندهي آزمايش و نوفه الكترونيک كه معموالً در ناحيه هاي كم انرژي
طيف غالب هستند ،وجود دارد.
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نتيجه گيری

تابع پاسخ سوسوزن ) NaI(Tlبه تابشهاي گاما را ميتوان با كد هيبريدي  FLUKA + PHOTRACKشبيه-
سازي نمود .در ناحيه فوتوالكتريک كه نماينگر قله تمام انرژي ذخيره شده در آشكار ساز است نتايج اين
شبيهسازي همخواني خوبي را با تجربه دارد .اما در ناحيه پيوستار كامپتون نتايج شبيهسازي شده مقداري
متفاوت از نتايج تجربي هستند .همچنين به نظر ميرسد استفاده از ترابرد نور وابسته به كل بازه طول موج براي
داشتن يک كد شبيه سازي دقيق ضروري است.

-5

منابع

[1] M. Niraula, D. Mochizuki, T. Aoki, Y. Tomita, T. Nihashi, Y. Hatanaka, Fabrication and
performance of p-i-n CdTe radiation detectors, Nucl. Instr. Meth. A457,152–156 (1999).
[2] M. Rasoulinejad, R. Izadi Najafabadi , N. Ghal-Eh, A simple well-logging tool using boronlined sodium iodide scintillators and an 241Am–Be neutron source, Radiat. Prot. Dosim., 131,
386-383 (2612) .
[5] N. Tsouflanidis, Measurement and Detection of Radiation. McGraw-Hill, New York, 1985.
025

[4] A. T. Farsoni, B. Alemayehu, A. Alhawsawi, E. M. Becker, A compton-suppressed phoswich
detector for gamma spectroscopy, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry,1-7
(2615).
[3] A. Raymond, J. Ellsworth, Improved neutron time of flight apparatus, Bulletin of the American
Physical Society,38 (2615).
[7] N. Ghal-Eh, M.C. Scott, R. Koohi-Fayegh, M. F. Rahimi, 2664. A photon transport model code
for use in scintillation detectors. Nucl. Instrum. Meth. A 317 ,117–121 (2664).
[6] G. Battistoni et al., The FLUKA code: Description and benchmarking, Proceedings of the
Hadronic Shower Simulation Workshop 2667, Fermilab 7-8 September 2667, M. Albrow, R.
Raja (Eds.), AIP Conference Proceeding, 897 pp. 51–49.
[8] A. Fasso et al., FLUKA: a multi-particle transport code, CERN-2663-16, INFN/TC_63/11,
SLAC-R-665, (2663) .
[9] FLUKA manual, p. 558, http://www.fluka.org.

020

